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املخلص :
هدف الدراسة للتعرف على أثر تقو يم أداء املرأة العاملة على أداء جامعة امللك خالد ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتصميم استبانة
الختبار فروض الدراسة وبعد التأكد من صالحيتها للتطبيق قامت باختيار عينة من مجتمع البحث الذي يضم  606مفردة من ( 8كليات ) محل
الدراسة ،استخدمت الباحثة معادلة ستيفن سامبسون لتحديد حجم العينة حيث بلغ حجم العينة  ، 243وتم استخدام أسلوب كرونباخ ألفا
) (Cronbach- Alphaالختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة .وتوصلت الدراسة الى  :أن قيمة املعنوية بلغت 0.000
ً
وهو ما يشير إلى أن نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤثر معنويا على األداء للمرأة العاملة بالجامعة ،وأن هناك درجة مرتفعة إلى
ً
مرتفعة جدا لنظام التقييم وأداء املرأة العاملة بالجامعة .وهذا يثبت صحة الفرضية األولى .كما أثبتت األربعة فرضيات التالية صحتها .وأوصت بالعمل
علي عالج و تذليل املعوقات التي تواجه أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد ،و ربط أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالحوافز املادية واملعنوية .
الكلمات املفتاحية :األداء املؤسس ي ،تعليم املرأة السعودية ،تقييم األداء .

املقدمة:
دراسة (محامدية و بوطوطن 2013،م)  :إن الكثيرات من النساء العربيات قد يجدن أنفسهن اليوم في صراع مع صورتين ،صورة تقليدية
يحملها التراث و املاض ي فاملرأة في الثقافة التقليدية تدور دائما في فلك رجولي و صورة واقعية و مستقبلية تعكسها حياة النساء اليومية  .إن املعاناة التي
تعيشها الكثيرات من النساء نتيجة الختياراتهن التي قد تتعارض أحيانا مع ما يتوقعه منهن املجتمع ،ليست في الحقيقة نتيجة ذنب اقترفنه ،و إنما بسبب
أن الثقافة و التقاليد العربية قد رسمت أدوارا محددة للرجال و النساء منذ سنوات طويلة ،و لم تنجح بعد في تطوير نفسها لتواكب التغيرات
االجتماعية واالقتصادية السريعة التي شهدتها العقود األخيرة  .فمن حق كل إنسان بما في ذلك املرأة أن يعيش حياته بالشكل الذي يستجيب الحتياجاته
و يمنحه درجة أكبر من الشعور بتحقيق الذات .وبناء عليه فإن تشجيع التوازن بين دوري املرأة ،يتطلب وعي مجتمعي بضرورة تقديم الخدمات و
التسهيالت الالزمة للمرأة ،ضمن نظام مطور ملمارسة العمل .وأهمية املرأة و مركزها داخل األسرة و املجتمع يجعل مسألة تقديم السند و الدعم
نظرا لحداثة عمل املرأة بمختلف أنواعه في السعودية فإنه ً
الالزمين ضرورة حتمية ،و ً
نادرا ما ُيسلط الضوء على العقبات واملعوقات التي تواجهها املرأة
السعودية في مجالها الوظيفي ،ففي الواقع العملي ال توجد إال  8نساء سعوديات في مناصب قيادية ،مقابل  1047من الرجال ،وفي جامعة امللك خالد
املرأة عميدة ومديرة إدارة وعضو هيئة تدريس وموظفة ،مهمة البحث الوقوف على تأثير أدائها علي أداء الجامعة .

مشكلة البحث:

ً
ً
ظل عمل املرأة بين مؤيدين له ومعارضين ،ولكن الواقع فرض عليها العمل ألنها أنفقت عمرا وماال في التعليم ما يدفعها الي إفادة نفسها
ومجتمعها .إن عمل املرأة السعودية أكثر ما يتركز في املؤسسات الحكومية لكنها تعاني في بعض األحيان من عدم استخدام األساليب الحديثة في
ً
ً
التدريب وتعقيد االجراءات مع عدم اطالعها في أغلب األحيان على تقييم أدائها .وهذا ربما يؤثر علي أداء املرأة العاملة سلبا أو ايجابا ،وبالتالي اداء جامعة
امللك خالد وهذا يمثل مشكلة الدراسة والتي في األسئلة اآلتية:
 هل أداء املرأة العاملة يؤثر إيجابا على مستوي األداء بجامعة امللك خالد ؟

1

أتقدم بو افر الشكروالتقديرواالمتنان الى عمادة البحث العلمي – جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية علي الدعم املالي لهذا البحث الذي يحمل الرقم ( )8بتاريخ
1439/7/10هـ في اطار البرنامج البحثي العام 1439-1438هـ.
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هل التدريب يؤثر إيجابا علي مستوي أداء املرأة العاملة في جامعة امللك خالد ؟



هل يتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة؟
هل نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن؟



رقية كرتات

أهمية البحث:
تنبع من أهمية أداء املرأة بصفة ذات خصوصية في جامعة امللك خالد حيث يقع علي عاتقها الدارة والتنظيم لكل كلية من كليات البنات
بالجامعة .

أهداف البحث:
 التعرف علي دور املرأة العاملة في تطوير أداء جامعة امللك خالد .
 التعرف علي مدى إسهام الجامعة في رفع كفاءة املرأة العاملة بالبرامج التدريبية املناسبة.
 التعرف علي العوامل التي تؤثر على األداء بجامعة امللك خالد.

فروض الدراسة :
 .1يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( ) 0.05لنظام تقييم أداء املرأة العاملة سنويا بجامعة امللك خالد على أداء املرأة العاملة
بجامعة امللك خالد .
 .2يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05لتوفير جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة على كفاءة أداء
املرأة العاملة بجامعة امللك خالد.
 .3يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة( )0.05لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية على
تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك.
 .4يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على االبداع
واالبتكار.
 .5يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( ) 0.05الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة على قيام
جامعة امللك خالد بتحفيز (ماديا ومعنويا) وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية.

منهجية البحث:
املنهج التاريخي ،والوصفي التحليلي وتصميم استبانة تتضمن أسئلة عضوات هيئة التدريس واملوظفات بجامعة امللك خالد بكليات البنات
بأبها وخميس مشيط باململكة العربية السعودية بحيث تختبر فروض الدراسة.

حدود الدراسة:
حدود زمانية ومكانية  :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام  1440-1439املوافق 2019-2018م على املرأة
العاملة بجامعة امللك خالد بكليات البنات بمنطقة أبها وخميس مشيط باململكة العربية السعودية .

مجتمع الدراسة:
يتكون من عضوات هيئة التدريس واملوظفات بكليات البنات بأبها وخميس مشيط بجامعة امللك خالد حيث بلغ حجم املجتمع الجمالي 606
(بعض مواقع الكليات بجامعة امللك خالد ،ومديرات ومسجالت بعض الكليات) وبالتالي فإن الدراسة مستندة إلى إجابات املبحوثات عن أسئلة
االستبانة املعدة لهذا الغرض ،وإن إجاباتهن تعكس حقيقة آرائهن تجاه القضايا واملجاالت محور البحث.

عينة الدراسة:
استخدمت الباحثة معادلة ستيفن سامبسون لتحديد حجم العينة حيث بلغ حجم العينة .) Steven, 2012(. 243
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أثر تقويم أداء املرأة العاملة على األداء جبامعة امللك خالد .....

صدق وثبات أداة الدراسة:
استخدمت الباحثة االستبيان( مرفق في املالحق ) كأداة الختبار الفروض وأسلوب كرونباخ ألفا ) (Cronbach- Alphaالختبار مدى وجود
ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة حيث كانت قيمة معامل الثبات  0.840وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو
 0.70مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وامكانية االعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
مخلص

املصداقية اإلحصائية
N of Items

Cronbach's Alpha

10

0.840

الصالحية

الحاالت
a

Excluded

املجموع

معالجة الحالة
ن
30
0
30

%
100.0
0.0
100.0

a. Leastwise deletion based on all variables in the procedure

الدراسات السابقة:
 دراسة( أحمد )2018 ،تقييم أثر االنفتاح التجاري على تنافسية املرأة السعودية في سوق العمل في ظل رؤية اململكة ( 2030دراسة مقارنة مع
دول الخليج العربي) ،تهدف هذه الدراسة إلى املساهمة في األدبيات املوجودة من خالل دراسة العالقة بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية
الناتجة عن تحرير التجارة( والتغير في فرص العمل للمرأة في السوق السعودي في ظل رؤية اململكة()2030مع مقارنة بباقي دول الخليج العربي
،وهي دول مفتوحة إلى حد كبير تجاريا .ومعرفة ما هي تأثيرات االنفتاح التجاري املتزايد على مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة العربية
السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ولدراسة العالقات بين املتغيرات االقتصادية استخدم الباحث البرنامج الحصائي  . Eviewsوقد
أظهرت نتائج التحليل أن تأثير االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على معدل البطالة عند الناث كان طردي خالل الفترة من 1991الى
 ،2017وتجدر الشارة الى أن هذا التأثير عشوائي وهو ناتج عن عوامل أخرى غير مرتبطة بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية السعودية .وفيما
يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الزراعي والصناعي فقد وجد أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكس ي  ،مما يعني أن املرأة في اململكة
العربية السعودية أقل مشاركة في القطاع الزراعي والصناعي ،كما أن هذا التأثير عشوائي وغير مرتبط بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية
السعودية .أما فيما يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الخدمي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية إيجابيا  ،األمر الذي يعني أن املرأة في
اململكة العربية السعودية أكثر مشاركة في القطاع الخدمي مقارنة بباقي دول مجلس التعاون ،وقد جاءت اململكة العربية السعودية في املركز األول
في هذا املجال ،ويذكر هنا أن هذا التأثير ثابت ومرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية.
 دراسة ( :بلقيس  )2018،نحو تقييم أداء عضوات هيئة التدريس بقسم السياسات التربوية و رياض األطفال بكلية التربية بجامعة امللك سعود
باستخدام طريقة التغذية العكسية ( 360درجة ) دراسة ميدانية ،الهدف من هذه الدراسة هو لفت انتباه صانعي القرار خاصة في مؤسسات
التعل يم العالي ،مع التركيز على جامعة امللك سعود ،إلى طريقة موضوعية لتقييم األداء ،وهي (التغذية املرتدة) ( .)360ال تسمح هذه الطريقة
للمحسوبية والعالقة الشخصية بالتدخل في نتائج التقييم .على عكس أساليب التقييم التقليدية ،ال تعتمد (املالحظات) ( )360فقط على تقييم
الرئيس لألعضاء األكاديميين .وتستند هذه الطريقة إلى استبيان من خمسة أبعاد طورته واستخدمته تيستا .2002 ،وشمل التقييم سبعة
مجاالت لألداء :الثقة واألخالقيات والفعالية وجودة التعليم وجودة إدارة الفصول الدراسية والتوجه نحو اآلخر والصداقة .تم توزيع  40استبيانا
عشوائيا .وجدت الدراسة أن هناك جوانب سلبية وإيجابية من الردود .تم العثور على رئيس غير دقيق في تقييمه للموظفين إما عن طريق املبالغة
في التقدير أو التقليل من جوانب أدائهم .وخلصت الدراسة إلى أنه ينبغي اعتماد أسلوب التغذية الراجعة ( )360في تقييم أداء املوظفين ،والنظر
في تعزيزها واستخدامها لضمان تطويرها املنهي املستدام .هذه الطريقة تضمن الدقة في التقييم من خالل استخدام أكثر من مصدر واحد في
عملية تقييم أداء املوظفين في املؤسسات التعليمية.
باستقراء الدراسات السابقة ،يتضح وجه الشبه بينها وبين البحث الحالي في تناول الجميع لتقييم األداء ولكن كل من زاوية مختلفة وكذلك
يوجد تشابه تام في منهجية الدراسة للدراسات السابقة مع البحث الحالي حيث الجميع اعتمدوا منهج الطريقة الوصفية والتحليلية واستخدام
االستبيان لجمع البيانات  ،اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة البحث حيث ركزت علي عضوات هيئة التدريس واملوظفات بكليات
البنات بأبها وخميس مشيط بجامعة امللك خالد  ،وتشابهت مع الدراسة الرابعة في عينة الد راسة الي حد كبير .
مفهوم األداء املؤسس ي :
األداء املؤسس ي هو املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية و يشمل ثالثة أبعاد
كاآلتي:
البعد األول :أداء األفراد في وحداتهم التنظيمية :التأكد أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من النتاج بأقل تكلفة ،و
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أقل وقت وعلى مستوى من الجودة.
البعد الثاني :أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة :يعتمد على مقاييس فاعلية املؤسسة وتشمل كل من مقاييس الفعالية
االقتصادية الداخلية والخارجية.
البعد الثالث :أداء املؤسسة في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية :تشير الفاعلية إلى األهداف املتحققة من قبل املؤسسة ،أما الكفاءة
فتشير إلى نسبة املدخالت إلى املخرجات ،حيث إنه كلما كانت قيمة املخرجات أكثر من قيمة املدخالت فإن الكفاءة تكون أعلى.
مفهوم وصعوبات ومعوقات تقويم األداء العاملين
مفهوم تقويم أداء العاملين  :هو نظام يستخدم؛ لقياس األداء الوظيفي للعاملين حيث يتم تحديد مدى كفاءة أداء العاملين وأعمالهم من
ً
خالل مقارنة األداء الفعلي باملقاييس واملعايير املحددة مسبقا ،وذلك لتحديد االنحرافات عن األهداف السابق تحديدها  ،كما يعرف بأنه الطريقة
املنظمة لتقييم معياري ألداء العاملين ( .عبد بحـ ــر و عبد الواحد 2009 ،م) .صعوبات ومعوقات تقويم أداء العاملين  ( :الحمود 1994 ،م)
مشاكل ذاتية  :وهي مشاكل متعلقة بشخصية القائمين بالتقييم ومنها :


تأثير الحالة :تأثر القائم بالتقييم بسلوك معين في املوظف

 امليل للوسطية :يميل بعض الرؤساء لتركيز نتائج تقييم األداء في الوسط ،التحيز الشخص ي ،التشدد والليونة.
 التأثير الداري :إذا كان الهدف من عملية التقييم هو منح العالوة أو الترقية أو املكافأة فإن التقديرات تتجه إلى أعلى ،حداثة املوقف :هو
إعطاء املقيم وزنا أكبر لألحداث الجديدة ،تضخيم التقييم أي إعطاء املقيم لجميع العاملين الحد األعلى من التقييم ( ،)%100العطف
املفرط يتم عندما يعلم املدير أن التقييم الضعيف يضر بمكافأة أو ترقية للموظف ،التعميم أي ـتأثر املقيم بأن سمة مرؤوسيه تتشابه
فيعمم،ـ املقارنة الخاطئة أي ـتقييم العاملين بمقارنتهم بالتقييم ذاته أي إعطاء نفس التقييم لكل مرؤوس في كل مرة ،إثبات الذات للمدير
حيث يضع للجميع درجات عالية ،التعويض عن تقييم سابق يتم بإعطاء درجة عالية للموظف تعويضا له.
مشاكل موضوعية :مثل عدم وضوح تحديد أهداف التقويم ،و سوء اختيار معايير التقويم و سوء اختيار إجراءات التقويم ،والخطأ في اختيار وقت
التقويم ،و عدم الدقة في مالحظة أداء العاملين باعتماد معايير غير دقيقة في إجراء مقارنات األداء.
التطور التاريخي لعمل املرأة السعودية:
اقتحمت املرأة السعودية مجال العمل بقوة ،حيث أصبحت نسبة كبيرة من النساء اآلن موظفات ولكن هناك ثوابت ومبادئ حرصت املرأة
عليها في مجال العمل ومنها:
1ـ عدم االختالط بالرجال في مجال العمل.
2ـ تتمتع املرأة السعودية التي دخلت مجال العمل باملساواة التامة مع الرجل في األجر والحقوق.
وفي دراسة لقياس الرضا الوظيفي لدى رؤساء ورئيسات األقسام األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في اململكة ،أظهرت االستبانة ارتفاع
مستوى الرضا الوظيفي لدى رئيسات األقسام من النساء فيما يخص املردود املادي للعمل ،وانخفاضه لدى رؤساء األقسام الرجال.
يؤمن املجتمع السعودي بوجود الفروق الطبيعية بين الجنسين ،فليس كل ما يستطيع أن يقوم به الرجل تستطيع أن تقوم به املرأة ،وهذا يتفق مع
الدراسات التي أجريت على العامالت في الجيش األمريكي ،حيث لم تتمكن النساء من القيام باألعمال التي تدربن عليها ،مثل تغيير إطارات الطائرات،
والعمل في مجال تخزين الذخيرة؛ َّ
ألنها من األعمال التي تحتاج إلى قوة جسدية.
(لها أون الين 2007،م) تشير التقديرات إلى أن  % 10من الشركات السعودية الخاصة تديرها نساء .وقد سهلت شبكة النترنت عمل املرأة السعودية إذ
أصبح بإمكانها االتصال بعمالئها من الرجال دون الحاجة للقائهم وجها لوجه ( .موقع بي بي س ي .) 2001 / 1 / 21
 تقول الدكتورة "ناهد طاهر" التي وصفت بأنها املستشار األول في الدائرة االقتصادية في البنك األهلي السعودي أن حوالي  22ألف ترخيص تجاري
باسم نساء يدرن صالونات التجميل الخاصة بالنساء فقط وأعمال بيع األثاث وتصميم األزياء .وفيما يتعلق بصناديق االستثمار الخاصة بالنساء
في السعودية أوضحت ناهد طاهر أن املرأة السعودية بدأت تدرك أهمية االستثمار حيث إن  %20من األموال املوظفة في صناديق االستثمار
املشتركة تعود إلى النساء ،وهذا الحديث يتوافق دراسة ( أحمد )2018 ،تقييم أثر االنفتاح التجاري على تنافسية املرأة السعودية في سوق العمل
في ظل رؤية اململكة ( 2030دراسة مقارنة مع دول الخليج العربي) وقد أظهرت نتائج التحليل أن تأثير االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية
على معدل البطالة عند الناث كان طردي خالل الفترة من 1991الى .2017
ُ
 وفي مجال التعليم :قلدت الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود منصب وكيلة مساعدة للرئيس العام لتعليم البنات للشؤون التعليمية في وكالة
كليات البنات عام .2000
 كما عينت الدكتورة موض ي بنت فهد النعيم في منصب الوكيلة املساعدة لإلشراف التربوي بالرئاسة العامة لتعليم البنات عام .1996
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 وساهمت املرأة السعودية في النشاط االقتصادي حيث افتتحت معظم البنوك فروعا خاصة بالسيدات بلغت  12فرعا ،من هنا دخلت املرأة
السعودية عالم األعمال املصرفية وما فيها من تداول األسهم وغيرها.
 وفي مجال التجارة بلغ عدد سيدات األعمال ما بين  400إلى  1200سيدة تملك أو تدير أعمالها التجارية بنفسها.
 وبلغ عدد املؤسسات التي تملكها النساء  247مؤسسة والتي تديرها  90مؤسسة( .الشرق األوسط الثالثاء  26جمادى الثاني  ،1426املوافق 2
أغسطس .) 2005
 وعلى مستوى قرارات الدولة ،حضرت حوالي  60سيدة سعودية جلسة مجلس الشورى املنعقدة يوم الثالثاء  2000 / 5 / 30م ) تضمنت نساء
من العائلة املالكة وصحفيات وكاتبات وأكاديميات ،سيتابعن مداوالت املجلس من شرفة مطلة على قاعته ،وكانت الجلسة مخصصة ملناقشة
مشكلة غالء املهور في اململكة.
 وفي األنشطة االجتماعية ،سجل مشاركة العديد من النساء في اللجنة النسائية املنبثقة عن اللجنة العالمية بشرطة منطقة الرياض ضمن
فعاليات الحملة الوطنية الشاملة للتوعية األمنية واملرورية الثانية لعام 1422ه ،وذلك بإقامة محاضرات التعريف باملخدرات وأخطارها وأضرار
السرعة وعالقتها بالحوادث املرورية في جامعة المام محمد بن سعود يوم الثالثاء املوافق 1422/8/28ه في قاعة املحاضرات الكبرى بالجامعة(.
الجزيرة  3رمضان  1422هـ ،املوافق  18نوفمبر  2001م ).
ً
ً
 واجتماعيا أيضا ،أقيمت يوم األحد  1422/ 12/ 19دورة (القطاع املدرس ي والتربوي في املدينة املنورة في محاربة آفة املخدرات) واملخصصة
للسيدات وذلك بالتعاون بين الدارة العامة ملكافحة املخدرات والشراف التربوي بتعليم البنات بمنطقة املدينة املنورة ( .الجزيرة  16ذي الحجة
1422هـ ،املوافق  27فبراير  2002م ).





 25مشرفة ومرشدة طالبية في تبوك شاركن في ندوة التوعية بأضرار املخدرات ( .الرياض  2002 / 2 / 3م ).
ً
ً
ً
ً
ً
طرقت سيدة األعمال السعودية هيام التوحيد مجاال جديدا بالنسبة للمرأة السعودية بإقامتها وألول مركزا نسائيا متكامال لتجهيز الحفالت
بمجهودات ذاتية وبطاقم نسائي سعودي كامل (.الشرق الوسط  18ذي الحجة  1426هـ ،املوافق  18يناير  2006م ).
ً
ً
صحيا أيضا ،شاركت  10سيدات سعوديات في أبحاث لعالج السرطان في سابقة تعد األولى من نوعها على مستوى السعودية (.الشرق األوسط 23
ذي القعدة 1422هـ ،املوافق  6فبراير  2002م ).
ً
وفي العمل الخيري ،تم استحداث جائزة للمرأة السعودية تقديرا لجهودها في العمل الخيري ( .الوطن  2002 / 3 / 29م ).

 وفي املجال الطبي ،حصلت الباحثة السعودية عايدة العقيل على املركز األول في مسابقة العالم املتميز التي نظمتها الجمعية األوروبية لعلم الوراثة
البشرية في براغ.
 وفي عالم االستثمار ،أكدت مديرة فرع الروضة النسائي بشركة الراجحي املصرفية لالستثمار عواطف العيس ى بأن املرأة السعودية أثبتت قدرة
فائقة في أداء العمل املصرفي ( .الجزيرة  24ربيع ثاني  1423هـ ،املوافق  5يوليو  2002م ).
 بينت مديرة فرع الورود لدى بنك الرياض دانيا آل الشيخ أن املرأة السعودية أصبحت تتمتع باتجاه وفكر اقتصادي للبحث عن مصادر تنمية رأس
املال ،وباتت مشاركتها فعالة ومتطورة سواء عبر صناديق االستثمار املشتركة أو التعامل في األسهم ،ملا في ذلك من توفير للوقت والجهد ،ولوجود
إدارة متخصصة ومؤهلة تدير تلك الصناديق في البنوك ومنها بنك الرياض ،وهو ما يساعد على تقليص حجم املخاطر املترتبة على االستثمار بتلك
الصناديق (.الوطن  24صفر  1423هـ ،املوافق  7مايو 2002م).
 تم افتتاح مصنع نسيج الباشا للمالبس الداخلية برأسمال قدره  13مليون ريال وسيشغل املصنع  100مواطنة على أن يصل عددهن إلى 400
مواطنة.
 أظهرت بعض التجارب نجاح قيام املرأة بتصنيع املالبس املدرسية وخ ياطتها للطالبات واستقطبت بعض سيدات األعمال بعض الطالبات لتزيين
طاوالت األفراح وتنسيق الزهور واملفارش.
ً
 وعلى املستوى األكاديمي ،فازت السعودية منى صالح الدين بجائزة األمم املتحدة ملشاريع النماء العاملية حيث قدمت مشروعا لتفعيل عمل
الجمعيات النسائية في السعودية.
 وفي مجاالت البحث العلمي ،تم تكريم الدكتورة ريم الطويرقي من قبل معهد العالم العربي في باريس لبحوثها املتميزة في الفيزياء.
 حصلت خبيرة األمن اللكتروني بأرامكو ،منال مسعود الشريف على شهادة االختراق اللكتروني األخالقي  ،Ethical Hacking Certificateالتي
يمنحها املجلس العالمي ملستشاري التجارة اللكترونية ،لتكون بذلك أول سعودية تحصل على هذه الشهادة العاملية املرموقة في مجال أمن
املعلومات اللكتروني (.الشرق األوسط  2رمضان  1426هـ ،املوافق  5أكتوبر  2005م ).
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 لكن وبرغم كل الصور املشرقة لعمل املرأة السعودية ضمن األطر الشرعية والتي سلف ذكر ش يء منها ،فإن دعاة التغريب ال زالوا يسعون إلى
إفساد املرأة وخلع حجابها بدعوى حرية العمل وحقها في ذلك ،وقد أثمرت دعاواهم عن بروز صور شاذة وتجاوزات في مسألة عمل املرأة ،نذكر
منها ما يلي:
 صدرت املوافقة على أن تزاول املرأة السعودية مهنة مندوبة مبيعات في مجال مستحضرات التجميل وظهر أن  %52من العاطالت
السعوديات ال يجدن أي حرج في العمل لدى محالت التجميل ( .الوطن ) 2003 / 6 / 22
ً
ً
 وفي املجال السياس ي ،عينت األمم املتحدة السعودية ثريا أحمد عبيد 55 ،عاما رئيسا لصندوق األمم املتحدة لشؤون السكان ،والتي
كانت ترأس قسم الشؤون العربية واألوروبية التابع للصندوق .والجدير بالذكر أن عبيد قد شغلت عدة مناصب في األمم املتحدة منها
منصب نائبة سكرتير تنفيذي للهيئة االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا ،وهي هيئة تهتم بمشاكل التنمية في العالم العربي قبل أن تلتحق
بصندوق األمم املتحدة لنشاطات السكان (.موقع بي بي س ي 2000 / 10 / 25م).
 وشاركت النساء السعوديات للمرة األولى في انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في جدة ،حيث تنافس  17امرأة و 54رجال على 12
ً
مقعدا كان نصيب النساء مقعدين فقط ( .موقع بي بي س ي  28نوفمبر  2005م ).
ً
 وفي السياسة أيضا ،رشحت فريال املصري ذات األصل السعودي نفسها عن املقعد الديمقراطي في املجلس التشريعي لكاليفورنيا .ومما
قالته ( لبي بي س ي )( :داخليا ،أهتم بقضايا التعليم والصحة والبيئة ،أما على صعيد السياسة الخارجية ،فما أريده هو بناء جسور بين
الواليات املتحدة والشرق األوسط ) ( .موقع بي بي س ي  1نوفمبر  2000م ).







وفي قطاع املقاوالت ،اقتحمت امرأتان سعوديتان في األحساء قطاع املقاوالت والعقارات حيث افتتحتا مؤسسة للمقاوالت بتصريح من
وزارة التجارة وسجل تجاري من الغرفة التجارية وتصريح حكومي من بلدية األحساء وتديران املؤسسة بإشراف مباشر منهما( الشرق
األوسط  9شوال  1426هـ ،املوافق  11نوفمبر  2005م)
وعلى الصعيد املنهي ،تم قبول امرأة سعودية للعمل في شركة خدمات الشحن والتوزيع البريدي املعروفة DHLفي مدينة جدة بمنصب
مديرة خدمة العمالء في اململكة العربية السعودية ( .الرياض  24صفر  1426هـ ،املوافق  3إبريل  2005م ).
وفي املجال السياحي ،تم تدشين أول مكتب سياحي نسائي في اململكة ( .الوطن .) 2001 / 11 / 30
ً
واقتصاديا ،شاركت  7سيدات أعمال ومثقفات سعوديات في منتدى دافوس االقتصادي(.املدينة  2002 / 2 / 1م ).
إقامة منتدى تفعيل دور املرأة في االقتصاد ( .عكاظ  2002 / 1 / 29م ).

 تدريب وتوظيف  400سعودية في القطاع الخاص ( .املدينة 2002 / 4 / 19م ).
ً
ً
 ومهنيا أيضا ،استطاعت فتاة سعودية أن تقتحم أسواق العمل في قطاع املأكوالت واملطاعم عبر مطاعم «كودو» في قسم العائالت(.
الشرق األوسط  5جمادى الثاني  1426هـ ،املوافق  12يوليو  2005م ).
ً
ً
 وسياسيا أيضا ،تم ترشيح إعالمية سعودية سفيرة لألمم املتحدة للنوايا الحسنة (.الشرق األوسط  18شوال  1426هـ ،املوافق 20
نوفمبر  2005م ).
مشاركة املرأة في التنمية بالسعودية ( واي باك مشين2018 ،م).
أعلنت السعودية عن أهدافها في التنمية املستدامة ،وذلك في املنتدى السياس ي الرفيع املستوى لعام 2018م في نيويورك ،وذكرت مشاركات
املرأة في التنمية بالسعودية ،وهي كما يلي:
أمثلة

املناصب

املجال

تماضر الرماح ،نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية.
لبنى العليان ،رئيس مجلس إدارة بنك ساب األول.
نورة الشعبان ،عضو مجلس الشورى.

تولي املرأة مناصب قيادية عديدة مثل نائب وزير ورئيس مجلس ووكيل وزارة.
تولي املرأة منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك والشركات الرائدة.
نسبة مشاركة املرأة في مجلس الشورى %.20
مشاركة املرأة في االنتخابات البلدية.
لشطري
الطالب والطالبات.
تعيين أول عميدة في جامعة الطائف
نسبة استثمارات املرأة في القطاع الخاص بلغت %.20
إصدار  127ألف سجل تجاري للنساء في عام 2017م

القطاع العام
القطاع الخاص
السياسة

دالل محيي الدين نمنقاني ،عميدة جامعة الطائف.
-

التعليم
االقتصاد والتجارة

املصدر ( :واي باك مشين2018 ،م).
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مشاركة املرأة في الوظائف العليا:
كما َّ
أن عمل املرأة السعودية في أقسام وإدارات خاصة بها جعلها تصل إلى مراتب وظيفية وقيادية عليا دون منافسة الرجل ،كرئاسة األقسام
ً
النسائية ،وإدارة البنوك الفرعية ،وإدارة مدارس البنات ،وعمادة كليات البنات) .اليوسف )2009،حاليا صارت املرأة عضو في البرملان  ،وأعطيت حق
قيادة السيارة  ،وتعج املدارس والجامعات والشركات واملستشفيات والبنوك ومنافذ البيع بنشاطها وانتاجها الذي يعتمد عليه .
تحديات ومعوقات أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد( :املدونة القانونية2015/3/14 ،م )
 تذكر صباح املصري املعيدة بجامعة امللك عبدالعزيز أن من املعوقات التي تواجهها املرأة السعودية في مجال العمل االداري هو صعوبة إيصال
صوتها بإصدار القرارات الدارية.
 كما تعد من املعوقات التي تشهدها املرأة السعودية سلب حق االختيار لألماكن التي ترغب بالعمل بها وتقييدها بأماكن معينة خارجة عن منطقة
سكنها كتعيينها في مدن وقرى نائية والذي يدفع املرأة الى رفض تقلد الوظيفة الدارية والحكومية كونها تقوم على العديد من ال ،ويتفق هذا
التصريح مع دراسة (بلقيس )2018،نحو تقييم أداء عضوات هيئة التدريس بقسم السياسات التربوية و رياض األطفال بكلية التربية بجامعة
امللك سعود باستخدام طريقة التغذية العكسية (360درجة ) دراسة ميدانية.
 ومن املعوقات التي تشهدها املرأة في مجال وظيفتها الدارية تحديد سلم إداري يختلف عن سلم الرجل في ذات الوظيفة فتمنع املرأة من تولي املرتبة
الرابعة عشر و الخامسة عشرة واملرتبة املمتازة ومرتبة وزير ،فتتثمل الوظيفة العليا في املناصب االدارية للمرأة في السلم الوظيفي بمسمى نائبة
الوزير ،وفي املجال الدبلوماس ي يستحيل على املرأة أن تعمل بمسمى سفير.
 كما تذكر الكاتبة أميرة كشغري في صحيفة عكاظ  :أهم العقبات التي تواجهها هي صعوبة قيامها بالجراءات دون حضور رجل يقوم باملوافقة على
عملها وهو شرط موافقة ولي األمر.
عالج معوقات أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد:
يشير الدكتور حسن املالح ،استشاري الصحة النفسية ،إلى االضطرابات النفسية الشائعة لدى املرأة العاملة ،ويقول :ال يمكننا أن نقول إن
هناك اضطرابات خاصة تصيب هذه الفئة من النساء  ،وبشكل عام فإن العمل يساهم في تحسن الصحة النفسية للمرأة ،كما تدل عليه معظم
ً
الدراسات الغربية ،وعدد من الدراسات العربية ،نظرا ليجابيات العمل املتعلقة باالستقاللية وتحقيق الذات ،وازدياد السيطرة على الحياة واملستقبل
من النواحي االقتصادية والشخصية ،وتعد املشكالت الزوجية من املشكالت الشائعة لدى املرأة العاملة ،وبعض هذه املشكالت يتعلق بعدم وضوح
ً
ً
األدوار واملسؤوليات التي يقوم بها كال الزوجين وعمل املرأة في بعض املهن التي التزال تعاني تدني نظرة املجتمع أو يقف منها العامة موقفا سلبيا
العتبارات اجتماعية عديدة ،مثل التمريض ،إلى جانب الضغوط االجتماعية التي تسبب اضطرابات عديدة لدى املرأة العاملة كعدم الرضا ،والقلق
واالكتئاب ،وسوء التكيف ،وسوء التوافق ،ومن ثم تؤدي إلى االرتباك والخجل وضعف األداء من جراء ذلك الرهاب االجتماعي ،مما يجعلها عرضة
للمتاعب النفسية ،ومن ثم تصبح في حاجة ماسة إلى العمل على اكتساب املهارات والخبرات االجتماعية ،وهو ما يتاح لها من خالل العمل ،ومن ثم فإن
العمل يجعلها أكثر قوة ويمنحها الحساس الذاتي بأنها أكثر قيمة في مختلف النواحي النفسية واملعنوية( .صحيفة االتحاد اللكترونية 14،ديسمبر
) 2012
التعريف بجامعة امللك خالد:
ً
أعلن امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا تعالى (عندما كان وليا للعهد) يوم الثالثاء 1419/1/9هـ قيام جامعة امللك خالد بدمج فرعي
جامعة المام محمد بن سعود السالمية بالجنوب وجامعة امللك سعود ،ثم صدر األمر السامي برقم /78/7م في 1419/3/11هـ القاض ي باستكمال
الجراءات النظامية الالزمة لذلكً ،
وبناء عليه صدرت امليزانية األولى للجامعة في1419/9/14هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد
إلى منظومة الجامعات السعودية ،تقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية وتبلغ مساحة منطقة عسير
ثمان وسبعين محافظة ومركز.
حوالي  80.000كيلومتر مربع ،يعيش عليها أكثر من  1.600.000نسمة ينتشرون في ٍ
وكاالت الجامعة :وكالة الجامعة ،وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،وكالة الجامعة لكليات البنات ،وكالة
الجامعة للمشروعات.
تضم جامعة امللك خالد  42كلية  19 ،كلية بنين و 23كلية للبنات ويوجد بها  149قسم علمي  78 ،قسم بكليات البنات  71،قسم بكليات البنين
) http://www.kku.edu.sa(.
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تحليل استبيان تقويم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد وتقويم أداء جامعة امللك خالد.
جدول ( :)1يتم تقييم األداء للمرأة العاملة بجامعة امللك خالد سنويا
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
10
8
26
103
89
236

النسبة
4.2
3.4
11.0
43.6
37.7
100.0

التراكمي
4.2
7.6
18.6
62.3
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )1أعاله أن %43,6من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%37.7أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %81.3أي 192
ً
يعتبرن أنه :يتم تقييم األداء للمرأة العاملة بجامعة امللك خالد يتم سنويا  ،وهي النسبة والعدد األعلى  ،ونسبة محايد  %11.0وال أوافق %3.4وال أوافق
بشدة . %4.2
جدول( :)2تستخدم جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
7
20
52
121
36
236

النسبة
3.0
8.5
22.0
51.3
15.3
100.0

التراكمي
3.0
11.4
33.5
84.7
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )2أعاله أن %51,3من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%15.3أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %66.6أي
157مفردة يعتبرن أنه :تستخدم جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة  ،وهي النسبة والعدد األعلى ونسبة محايد  %22.0وال
أوافق %8.5وال أوافق بشدة . %3
جدول()3توفرجامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
13
20
59
88
56
236

النسبة
5.5
8.5
25.0
37.3
23.7
100.0

التراكمي
5.5
14.0
39.0
76.3
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )3أعاله أن %37,3من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%23.7أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %61.00أي
144ردة يعتبرن أنه :توفر جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة  ،وهي النسبة والعدد األعلى ،ونسبة محايد  %25.0وال أوافق
%8.5وال أوافق بشدة . %5.5
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جدول( :)4نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن
غير موافق بشدة

التكرار
14

النسبة
5.9

التراكمي
5.9

غير موافق

26

11.0

16.9

محايد

55

23.3

40.3

موافق

112

47.5

87.7

موافق بشدة

29

12.3

املجموع

236

100.0

100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )4أعاله أن %47,5من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%12.3أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %59.8أي
141مفردة يعتبرن أنه :نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن  ،وهي النسبة والعدد األعلى ،ونسبة محايد  %23.3وال أوافق
%11وال أوافق بشدة . %5.9
جدول( :)5تتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجازأعمالها بكفاءة عالية
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
4
8
3.7
78
109
236

النسبة
1.7
3.4
15.7
33.1
46.2
100.0

التراكمي
1.7
5.1
20.8
53.8
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )5أعاله أن %33,1من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%46.2أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %79.3أي
187مفردة يعتبرن أنه :تتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على انجاز اعمالها بكفاءة عالية  ،وهي النسبة والعدد األعلى ونسبة محايد
 %15.7وال أوافق %3.4وال أوافق بشدة .%1.7
جدول( :)6رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤدي الي تطويرقدرة الجامعة على اإلبداع واالبتكار.
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
4
8
24
75
125
236

النسبة
1.7
3.4
10.2
31.8
53.0
100.0

التراكمي
1.7
5.1
15.3
47.0
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )6أعاله أن %31,8من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%53.0أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %84.8أي
200مفردة يعتبرن أنه :رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤدي الي تطوير قدرة الجامعة على البداع واالبتكار  ،وهي النسبة والعدد األعلى
 ،ونسبة محايد  %10.2وال أوافق %3.4وال أوافق بشدة . %1.7
جدول( :)7يتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
6
13
51
110
56
236

النسبة
2.5
5.5
21.6
46.6
23.7
100.0

التراكمي
2.5
8.1
29.7
76.3
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م
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يتضح من الجدول( )7أعاله أن %46,6من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%23.7أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %70.3أي
166مفردة يعتبرن أنه :يتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة  ،وهي النسبة والعدد األعلى ونسبة محايد
 %21.6وال أوافق %5.5وال أوافق بشدة . %2.5
جدول( :)8تقوم جامعة امللك خالد بتحفيز( ماديا ومعنويا ) وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة و املهارات العالية
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
24
30
59
90
33
236

النسبة
10.2
12.7
25.0
38.1
14.0
100.0

التراكمي
10.2
22.9
47.9
86.0
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )8أعاله أن %38,1من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%14.0أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %52.1أي
123يعتبرن أنه :تقوم جامعة امللك خالد بتحفيز ( ماديا ومعنويا ) وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة و املهارات العالية ،وهي النسبة األعلى ونسبة
محايد  %25.0وال أوافق %12.7وال أوافق بشدة %10.2
جدول( :)9يؤدي أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الى تعزيزالقدرة التنافسية لجامعة امللك خالد.
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
4
6
37
113
76
236

النسبة
1.7
2.5
15.7
47.9
32.2
110.0

التراكمي
1.7
4.2
19.9
67.8
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )9أعاله أن %47,9من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%32.2أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %80.1أي 189
مفردة وافقن  :يؤدي أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد ،وهي النسبة والعدد األعلى ونسبة محايد
 %15.7وال أوافق %2.5وال أوافق بشدة . %1.7
جدول( )10كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد.
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
املجموع

التكرار
7
12
39
106
72
236

النسبة
3.0
5.1
16.5
44.9
30.5
100.0

التراكمي
3.0
8.1
24.6
69.5
100.0

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول( )10أعاله أن %44,9من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%30.5أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %75.4أي 178
مفردة يعتبرن أن :كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة يؤدي الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد  ،وهي النسبة والعدد األعلى
ونسبة محايد  %16.5وال أوافق %5.1وال أوافق بشدة . %3
اختبار الفرضيات:
الختبار الفرضيات استخدمت الباحثة االنحدار الخطي البسيط وتم استيفاء شروط االنحدار الخطي البسيط من حيث التوزيع الطبيعي
والعالقة الخطية بين املتغيرات.
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الفرضية األولى :يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( ) 0.05لنظام تقييم أداء املرأة العاملة سنويا بجامعة امللك خالد على أداء املرأة العاملة
بجامعة امللك خالد.
جدول ( :) 11االنحدار الصطي البسيط لنظام التقييم سنويا على أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد
بيان

مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط مجموع املربعات

قيمة F

مستوى املعنوية

االنحدار
األخطاء
املجموع

34.663
201.112
235.775

1
234
235

34.663
0.859

40.332

0.000

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول ( )11أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤثر
ً
ً
معنويا على األداء للمرأة العاملة بالجامعة  ،ومما يدعم ذلك أنهن أوضحن في الجدولين ( )1و( )4أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا لنظام التقييم
ً
وأداء املرأة العاملة بالجامعة .ويعود ذلك الى أن التقييم السنوي يترك أثرا ايجابيا على مستوي أداء املرأة العاملة بالجامعة.
الفرضية الثانية يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( )0.05لتوفير جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة على كفاءة أداء
املرأة العاملة بجامعة امللك خالد.
جدول ( :)12االنحدار الصطي البسيط لتوفير لجامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة على أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد.
بيان
االنحدار
األخطاء
املجموع

مجموع املربعات
36.449
247.059
283.508

درجة الحرية
1
234
235

متوسط مجموع املربعات
36.449
1.056

قيمة F
34.523

مستوى املعنوية
0.000

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول ( ) 12أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن لتوفير جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة
ً
للمرأة العاملة يؤثر معنويا على كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة الذي يؤدي الى كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد  ،ومما يدعم
ً
ذلك أنهن أوضحن في الجدولين ( )3و( )10أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا لتوفير الجامعة للبرامج التدريبية على كفاءة البرامج التدريبية املقدمة
للمرأة العاملة بالجامعة .والسبب أن التدريب يزيد من مهارة وجودة أداء املرأة العاملة بجامعة خالد وهذا يعتبر من نقاط قوة الجامعة.
الفرضية الثالثة :يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( )0.05لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية على
تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك.
جدول () 13االنحدارالصطي البسيط لتمتع املرأة العاملة بالقدرة على إنجازأعمالها بكفاءة عالية على تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد
بيان
االنحدار
األخطاء
املجموع

مجموع املربعات
31.147
174.650
205.797

درجة الحرية
1
234
235

متوسط مجموع املربعات
31.147
0.746

قيمة F
41.732

مستوى املعنوية
0.000

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول ( ) 13أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز
ً
ً
أعمالها بكفاءة عالية أثرا معنويا على أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد  ،ومما يدعم ذلك
ً
أنهن أوضحن في الجدولين ( )5و( )9أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا لتمتع املرأة العاملة بالقدرة التنافسية وأداء املرأة العاملة بالجامعة.
الفرضية الرابعة :يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( )0.05الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على االبداع
واالبتكار.
جدول ( :)14االنحدار الصطي البسيط الستغالل أداء املرأة العاملة على تطويرقدرة الجامعة على االبداع واالبتكار
بيان
االنحدار
األخطاء
املجموع

مجموع املربعات
15.217
179.203
194.419

درجة الحرية
1
234
235

متوسط مجموع املربعات
15.217
0.766

قيمة F
19.870

مستوى املعنوية
0.000

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

277

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019

رقية كرتات

أثر تقويم أداء املرأة العاملة على األداء جبامعة امللك خالد .....

يتضح من الجدول ( ) 14أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين
ً
ً
وتطوير األداء بالجامعة أثرا معنويا على رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على االبداع واالبتكار،
ً
ومما يدعم ذلك أنهم أوضحوا في الجدولين ( )6و( )7أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا الستغالل أداء املرأة العاملة على رفع كفاءة املرأة العاملة
بالجامعة ،ما يثبت ذلك كل الكليات محل الدراسة تديرها وتنظم أعمالها املرأة العاملة بجامعة خالد.
الفرضية الصامسة :يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ( ) 0.05الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة على
قيام جامعة امللك خالد بتحفيز (ماديا ومعنويا) وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية.
جدول ( :) 15االنحدار الصطي البسيط الستخدام الجامعة الطريقة الحديثة في تقييم األداء على تحفيزالجامعة وتشجيعها للمرأة العاملة
بيان
االنحدار
األخطاء
املجموع

مجموع املربعات
49.623
156.255
205.877

درجة الحرية
1
234
235

متوسط مجموع املربعات
49.6234
0.668

قيمة F
74.313

مستوى املعنوية
0.000

املصدر :بيانات االستبيان يناير 2019م

يتضح من الجدول ( ) 15أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم
ً
ً
أداء املرأة العاملة أثرا معنويا على قيام جامعة امللك خالد بتحفيز (ماديا ومعنويا) وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية ،ومما يدعم ذلك
ً
أنهم أوضحوا في الجدولين ( )2و( )8أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا الستخدام الجامعة الطريقة الحديثة في تقييم األداء على تحفيز الجامعة
ً
وتشجيعها للمرأة العاملة .ألن الطريقة الحديثة أكثر انصافا وشفافية .

الصاتمة:
نتناول في خاتمة هذا البحث  ،خالصة البحث والتي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة ،وعبر سلسلة تتكون من
أربعة فصول مكونة هيكل البحث .
أهم نتائج البحث :اطلعت الباحثة علي عدة مصادر للمعلومات تتضمن موضوع البحث منها املراجع والكتب والتقارير و املجالت والدوريات والشبكة
الدولية للمعلومات ( النترنت)والصحف السيارة و تصميم استبيان وتوزيعه ثم تحليله وذلك لثبات صحة أو عدم صحة فرضيات الدراسة وقد أثبتت
كل الفرضيات صحتها وعليه تأتي نتائج البحث كما يلي :
ً
 .1قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤثر معنويا على األداء للمرأة العاملة
ً
بالجامعة  ،وأن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا لنظام التقييم وأداء املرأة العاملة بالجامعة .وهذا يثبت صحة الفرضية األولى.
ً
 .2قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن لتوفير جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة يؤثر معنويا على كفاءة
ً
البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة الذي يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا
لتوفير الجامعة للبرامج التدريبية على كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة بالجامعة .وهذا يثبت صحة الفرضية الثانية .
ً
ً
 .3قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية أثرا معنويا على
ً
أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد  ،و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا
لتمتع املرأة العاملة بالقدرة التنافسية وأداء املرأة العاملة بالجامعة .وهذا يثبت صحة الفرضية الثالثة.
ً
ً
 .4قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة أثرا معنويا على رفع
كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على االبداع واالبتكار ،و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة
ً
جدا الستغالل أداء املرأة العاملة على رفع كفاءة املرأة العاملة بالجامعة .وهذا يثبت صحة الفرضية الرابعة.
ً
ً
 .5قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة أثرا معنويا على قيام
ً
جامعة امللك خالد بتحفيز (ماديا ومعنويا) وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية ،و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا
الستخدام الجامعة الطريقة الحديثة في تقييم األداء على تحفيز الجامعة وتشجيعها للمرأة العاملة .وهذا يثبت صحة الفرضية الخامسة.
التوصيات:
 العمل علي عالج و تذليل املعوقات التي تواجه أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد.
 تدريب واطالع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد علي أساليب تقييم األداء الحديثة .
 ربط أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالحوافز املادية واملعنوية .
ً
ً
 اطالع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد على تقييم أدائها سنويا لتحسينه في حال ضعفه ورفع روحها املعنوية في حال كان متميزا.
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Abstract:

The purpose of the study was to identify the role of working women in the development of the
performance of King Khalid University. To this end, the research community, which includes 606 individuals
from 8 colleges, was identified. The researcher used the Stephen Sampson equation to determine the sample
size. The sample size was 243, And the Cronbach-Alpha method to test the correlation between the
measurements expressed in the sample of the study. The study reached a number of results, including: The
value of morale was 0.000 which indicates that the system of evaluating the performance of women working
at King Khalid University Has a significant impact on the performance of women working in the university
And that there is a high to very high degree of evaluation and performance of working women at the
university. This proves the validity of the first hypothesis. The study also recommended working on the
treatment and overcoming the obstacles facing the performance of women working at King Khalid University
and linking the performance of women working at King Khalid University with the material and moral
incentives.
Keywords: Institutional Performance, Saudi Women Education, Performance Appraisal.
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رقية كرتات

أثر تقويم أداء املرأة العاملة على األداء جبامعة امللك خالد .....

املالحق
االستبيان
جامعة امللك خالد
املحترم
السيدة.............................................................../
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
املوضوع :استمارة استبانة
يطيب لي إفادة سيادتكم بأنني أقوم بعون هللا تعالي بإجراء بحث بعنوان :أثرتقويم أداء املرأة العاملة على األداء بجامعة امللك خالد.
فأرجو شاكرة ومقدرة منكم التكرم بقراءة عبارات االستبانة املرفقة والجابة عليها بدقة حتى ترى الدارسة النور وتكون إضافة حقيقة للعلم واملعرفة،
ً
وأحيطكم علما بأن املعلومات املقدمة لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.
وسأظل شاكرة لكن حسن تعاونكن
وتفضلن بقبول فائق االحترام
الباحثة :د .رقية كرتات
القسم األول :البيانات الشصصية:
نرجو من سعادتكم وضع إشارة √ في املربع املناسب لكل منها:
 /1العمر:
 40- 30سنة
أقل من  30سنة
 51سنة فأكثر
 50-41سنة
 /2املستوى التعليمي:
بكالوريوس
ابتدائي
ثانوي
دبلوم
دكتوراه
ماجستير
 /3سنوات الصبرة في جامعة امللك خالد:
 10-5سنوات
أقل من  5سنوات
 16سنة فأكثر
 15-11سنة
القسم الثاني :أداء املرأة بجامعة امللك خالد
الرجاء وضع عالمة (√) أمام الخيار الذي يناسب وجهة نظرك في العبارة املذكورة.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارات
يتم تقييم األداء للمرأة العاملة بجامعة امللك خالد سنويا
تستخدم جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة.
توفر جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة.
نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن.
تتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على انجاز اعمالها بكفاءة عالية.
رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤدي الي تطوير قدرة الجامعة على االبداع واالبتكار.
يتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة.
تق ــوم جامع ــة امللـ ــك خال ــد بتحفيـ ــز ( مادي ــا ومعنوي ــا ) وتشـ ــجيع املـ ـرأة العاملـ ــة ذات الكف ــاءة و املهـ ــارات
العالية.
يؤدي أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد.
كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة يؤدي الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد.

أو افق بشدة

أو افق

محايد

ال أو افق

ال أو افق بشدة
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